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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

2021 m. rugsėjo  mėn .   

VEIKLOS PLANAS  

 

Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

Kelmės rajono vokiečių kalbos mokytojų metodinio 

būrelio užsiėmimas: 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• 2021 m. egzaminų rezultatų aptarimas – diskusi-

ja. 

Rugsėjo 07 d. 

15.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 (buvusi SMC) 

NIJOLĖ VENGELIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

DAIVA STONIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  ir 

sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė 

Vokiečių kalbos 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono muzikos mokytojų metodinio  

būrelio užsiėmimas: 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• 2021–2022 m. m. kvalifikacijos tobulinimo  

renginių poreikio tyrimas. 

Rugsėjo 14 d. 

14.00 val. 

Nuotolinė 

ZOOM  

programa 

LINA BARANAUSKIENĖ,  

metodinio būrelio pirmininkė, 

VIJOLETA NORKUTĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  ir 

sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė  

Muzikos  

mokytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Kelmės rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio 

užsiėmimas: 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos planavimas. 

 

Rugsėjo 15 d. 

14.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 (buvusi SMC) 

DANUTĖ EITMANTIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

DAIVA STONIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  ir 

sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė, 

JANINA KAŽDAILIENĖ,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

 metodininkė 

       Istorijos 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

 

PERKELIAMAS 

Kelmės rajono ekonomikos mokytojų metodinio 

būrelio užsiėmimas: 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos planavimas. 

Rugsėjo 15 d. 

14.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

NERIJUS ŠARAUSKAS, 

metodinio būrelio pirmininkas 

Ekonomikos 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono informacinių technologijų mokytojų 

metodinio būrelio užsiėmimas: 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• 2021 m. egzaminų rezultatų aptarimas – diskusi-

ja; 

• anglų kalbos tobulinimą Erasmus+ projekte „Eng-

lish for Intercultural Communication Boost 

EICB. English course Soverato, Italy 2021“. 

Rugsėjo 22 d. 

14.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 (buvusi SMC) 

DALIA BALČIŪNIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkas, 

ILIJANA PETRAUSKIENĖ, 

J. Graičiūno gimnazijos informacinių 

technologijų mokytoja metodininkė; 

ZITA BARAKAUSKIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  ir 

sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė  

Informacinių  

technologijų  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono rusų kalbos mokytojų metodinio bū-

relio užsiėmimas: 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos planavimas 

• Geroji patirtis. Europos kalbų diena. 

• 2021–2022 m. m. kvalifikacijos tobulinimo  

renginių poreikio tyrimas. 

 

Rugsėjo 22 d. 

14.30 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 

ANGELĖ ŠEVELIOVAITĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

DAIVA STONIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  ir 

sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė, 

VIDA BARAUSKIENĖ,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

 metodininkė 

 

Rusų kalbos 

 mokytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Kelmės rajono gamtos mokslų (biologijos, chemijos, 

fizikos) mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas: 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• pranešimas „Brandos egzaminų rezultatai“;  

• 2021–2022 m. m. kvalifikacijos tobulinimo  

renginių poreikio tyrimas.  

Rugsėjo 23 d. 

15.00 val. 

Nuotolinė 

ZOOM  

programa 

DANGUOLĖ VIRŠILIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė, 

 ZITA BARAKAUSKIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  ir 

sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė 

Biologijos,  

chemijos ir  

fizikos  

 mokytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Žaidimai moko. Ugdymas žaidimais ir 

patyrimine veikla ankstyvajame amžiuje“ 

 

I modulis - „Ankstyvojo amžiaus vaikų 

patyriminis ugdymas. Gerosios patirties sklaida“ 

Trukmė: 34 val. (8 teorijos, 26 praktikos) 

Rugsėjo 24 d. 

8.00 val. 

Nuotolinė 

ZOOM  

programa 

Programos vadovė: 

GILIJA GAJAUSKIENĖ,  

specialioji pedagogė ir logopedė  

metodininkė,  

IRMA DIMINSKIENĖ, 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Kelmės „Kūlverstuko“  

lopšelis-darželis 

Ikimokyklinio 

ugdymo  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono dailės mokytojų metodinio būrelio 

užsiėmimas: 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• 2021–2022 m. m. kvalifikacijos tobulinimo  

renginių poreikio tyrimas. 

Rugsėjo 24 d. 

12.00 val. 

Užvenčio  

Šatrijos  

Raganos  

gimnazija 

IRENA ARLAUSKIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė 

VIJOLETA NORKUTĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  ir 

sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė 

VIDA BARAUSKIENĖ, Kelmės 

švietimo pagalbos tarnybos 

 metodininkė 

 

Dailės 

 mokytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

 „Įvairių priemonių panaudojimas  

dailės ugdymui“ 

 

III modulis „Knygų rišimas ir dekoravimas pagal 

japonų technologiją“ 

Trukmė: 40 val. 

Rugsėjo 24 d. 

13.00 val. 

Užvenčio  

Šatrijos  

Raganos  

gimnazija 

SIMONA TEKORIENĖ,  

Užvenčio Šatrijos Raganos  

gimnazijos dailės mokytoja 

Dailės  

mokytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Kelmės rajono technologijų mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas: 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

•  kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikio tyri-

mas. 

Rugsėjo 28 d. 

14. 00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 

AISTĖ ČEPULIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė 

VIJOLETA NORKUTĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  ir 

sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė 

VIDA BARAUSKIENĖ,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

 metodininkė 

 

Technologijų  

 mokytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono anglų kalbos mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas: 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• Geroji patirtis. J. Graičiūno gimnazijos projektinė 

veikla. Erasmus+ programos KA1 projektas 

EICB, skirtas mokytojų kvalifikacijos tobuli-

nimui 

• kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikio tyri-

mas. 

Rugsėjo 29 d. 

15. 00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 

IEVA LINKEVIČIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė 

VIJOLETA NORKUTĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  ir 

sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė 

VIDA BARAUSKIENĖ,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

 metodininkė 

 

Anglų kalbos 

 mokytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono matematikos mokytojų metodinio 

būrelio užsiėmimas: 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos planavimas;  

• pranešimas „Brandos egzaminų rezultatai“;  

• 2021–2022 m. m. kvalifikacijos tobulinimo  

renginių poreikio tyrimas. 

Rugsėjo 29 d. 

15.00 val. 

Nuotolinė 

ZOOM  

programa 

IRINA KASPARIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkas 

ZITA BARAKAUSKIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  ir 

sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė  

Matematikos  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono mokytojų, atsakingų už profesinį o-

rientavimą, metodinio būrelio užsiėmimas: 

• 2020–2021 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• 2021–2022 m. m. kvalifikacijos tobulinimo  

renginių poreikio tyrimas. 

Rugsėjo 30 d. 

15.00 val. 

Nuotolinė 

ZOOM  

programa 

LORETA ŠUKLIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė 

ZITA BARAKAUSKIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  ir 

sporto skyriaus vyriausioji  

specialistė 

Mokytojai,  

atsakingi už  

profesinį  

orientavimą 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

PARODOS 

Rajoninė ikimokyklinio ir priešmokyklinio  

amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi  

poreikių, kūrybinių darbų nuotraukų paroda  

,,GRAŽIAUSIAS ŽODIS“ 

Virtuali  

fotografijų  

paroda  

elektroninė  

knyga nuo  

2021 m. spalio  

15 d. 

Organizatorius: 

Kelmės lopšelis-darželis 

,,Ąžuoliukas“, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikai, 

mokytojai,  

švietimo  

pagalbos  

specialistai 

Darbai ir semiplius registracija iki 

2021 m. spalio 5 d. 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Respublikinė socialinių pedagogų  

parengtų skaitmeninių priemonių ir/ar priemonių  

 nuotraukų, užsiėmimų ar organizuotų renginių planų 

paroda 

 „KURIAME IR DALINAMĖS – 3“ 

2021 m.  

birželio- 

gruodžio 15 d. 

Organizatorius: 

Kelmės rajono Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazijos 

socialinė pedagogė metodininkė 

DALIA ORLAKIENĖ; 

Kelmės ,,Kūlverstuko“ lopšelio-

darželio socialinė pedagogė 

JURGITA CIKANAVIČIENĖ; 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

vyresnioji socialinė pedagogė 

JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ; 

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės 

mokyklos socialinė pedagogė 

metodininkė 

DALIA KANČIAUSKIENĖ; 

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos  

Raganos gimnazijos informacinių  

technologijų vyresnysis mokytojas 

ARŪNAS ROMANOVAS; 

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazijos lietuvių kalbos 

vyresnioji mokytoja 

JOLANTA JAUTAKIENĖ; 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ 

 

Socialiniai  

pedagogai,  

dirbantys  

respublikos 

 ugdymo įstaigose 

bei pedagoginėse 

psichologinėse 

tarnybose,  

švietimo pagalbos 

tarnybose 

Registracija iki 2021 m.  

rugsėjo 30 d. 

Išduodama dalyvio 

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

KITI RENGINIAI 

Kelmės rajono socialinių paslaugų centro atvejo  

vadybininkų ir socialinių darbuotojų supervizijos 

2021 m.  

rugsėjo 6 d. 

10.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba  

Supervizijas ves supervizorė  

RASA NAUJANIENĖ 

Kelmės rajono  

socialinių paslau-

gų centro atvejo  

vadybininkai ir  

socialiniai  

darbuotojai 

 

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

Susipažinimas su mokyklų vaiko gerovės komisijų 

 pateiktais vertinamų vaikų dokumentais, darbais 
Pirmadieniais Tarnybos specialistai  

Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma 

Vytauto Didžiojo g. 110 

Pedagoginis psichologinis vertinimas 

Trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Tarnybos specialistai  
Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma 

Vytauto Didžiojo g. 110 

Vertinimų rezultatų aptarimas 

Trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Tarnybos specialistai  
Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma 

Vytauto Didžiojo g. 110 

Vertinimo protokolų, pažymų (7, 8 formos) ir 

 rekomendacijų dėl tolimesnio vaikų ugdymo rengimas 

Trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Tarnybos specialistai  
Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma 

Vytauto Didžiojo g. 110 

Vertinimo rezultatų, rekomendacijų pristatymas 

 tėvams, vaikams, mokytojams 
Visą mėnesį Tarnybos specialistai  

Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma 

Vytauto Didžiojo g. 110 

Individualios psichologinės konsultacijos. 

Dailės terapijų užsiėmimai vaikams. 

 

Pirmadieniais, 

antradieniais, 

trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Psichologės 

Sniegena Urbelienė, 

Vitalija Monkienė 

 
Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma 

Vytauto Didžiojo g. 110 

Vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos  

sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas 

Pirmadieniais, 

antradieniais, 

trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 

 

 
Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma 

Vytauto Didžiojo g. 110 
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, jų tėvų  

konsultavimas, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų 

parinkimo klausimais 

Trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Specialiosios pedagogės 

Liuda Bartkuvienė, 

Lina Grigalaitė 

 
Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma 

Vytauto Didžiojo g. 110 

Konsultacijos tėvams, pedagogams, specialistams  

specialiojo ugdymo ir kt. klausimais 
Visą mėnesį Tarnybos specialistai  

Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma 

Vytauto Didžiojo g. 110 

Dalyvavimas ugdymo įstaigų vadovų pasitarime. 
Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė 

Laura Šumskienė 
 

Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma 

Vytauto Didžiojo g. 110 

Dalyvavimas rajono švietimo pagalbos specialistų  

metodinių būrelių pasitarimuose 

Data ir laikas 

tikslinami 

Socialinė pedagogė 

Jolanta Meškauskienė.  

Specialiosios pedagogės 

Liuda Bartkuvienė, Lina Grigalaitė. 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 

 
Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma 

Vytauto Didžiojo g. 110 

Pasitarimas su Kelmės rajono savivaldybės švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialiste D. Stoniene. 

Data ir laikas 

tikslinami 
Tarnybos specialistai  

Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma 

Vytauto Didžiojo g. 110 

Tėvystės įgūdžių grupė pagal programą  

„Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai“ 

Rugsėjo  

mėnesį 

Socialinė pedagogė 

Jolanta Meškauskienė 
Tėveliai 

Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma 

Vytauto Didžiojo g. 110 

Dalyvavimas rajono savivaldybės administracijos  

vaiko gerovės komisijos posėdyje 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė 

Laura Šumskienė 
 

Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma 

Vytauto Didžiojo g. 110 

Dalyvavimas rajono savivaldybės mobilios grupės  

posėdyje 

Data ir laikas 

tikslinami 

Psichologė 

Sniegena Urbelienė 
 

Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma 

Vytauto Didžiojo g. 110 

Dalyvavimas rajono savivaldybės savižudybių  

prevencijos posėdyje 

Data ir laikas 

tikslinami 

Psichologė 

Sniegena Urbelienė 
 

Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma 

Vytauto Didžiojo g. 110 

Dalyvavimas atvejos vadybos posėdžiuose,  

sudarant pagalbos planą šeimą. 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė 

Laura Šumskienė 
 

Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma 

Vytauto Didžiojo g. 110 

NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS IR TĘSTINIS MOKYMASIS 

Neformalus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio  

mokymosi programa  
„Let's speak and communicate in English“ 

(siekiantiems aukštesnio B1 lygio) 

Trukmė: 60 akad. val. 

Rugsėjo 13 d.  

17.15 val. 

Kelmės švie-

timo pagalbos 

tarnyba (buvu-

si SMC) 

 

Organizatoriai: 

VIDA BARAUSKIENĖ,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė, 

LAIMA MIESTAUSKIENĖ, 

anglų kalbos mokytoja metodininkė 

Rajono  

bendruomenė 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Užsiėmimai derinami pagal grupės 

galimybes ir poreikius 

Esant būtinybei, organizatoriai gali pakeisti renginių laiką ir vietą.  

http://www.semiplius.lt/

